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 التنمية والملكية الفكريةب
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 بيان عام/افتتاحي

 (ُيقدم كتابة  )

 ،الرئيسة السيدة

 باسمشرف ألمانيا أن تأخذ الكلمة ي .1

االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه. 

قيادتك نتطلع إلى العمل بكفاءة في ظل و

 خالل هذا األسبوع. ونائبيك الرشيدة

يظل االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه و .2

بإحراز مزيد من التقدم في مجال  املتزم

وء الملكية الفكرية والتنمية، ال سيما في ض

خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 

نؤيد استمرار تنفيذ التوصيات و. 2030

التنمية بطريقة  ألجندةالخمس واألربعين 

متوازنة وقائمة على توافق اآلراء، ويسعدنا 

اللجنة قادرة على مواصلة  نرى هذهأن 

، بعد أن كان الذي يمثل أهمية بالغةعملها 

في وو بسبب األزمة. ال بد من تأجيلها في ماي

ضوء هذه الخلفية، نود أن نشكر أمانة 

الويبو على عملها الممتاز في إعداد 

في  التنميةوتنظيم الدورة األولى للجنة 

 .هجين شكل

يرحب االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه و .3

من  6بالتقارير الواردة في إطار البند 

 أجندةجدول األعمال بشأن تنفيذ توصيات 

يسعدنا أن نحيط علما بأن ومية. التن

قطعت أشواطا في التنمية قد  أجندةتوصيات 

وإدماجها في أنشطة برنامج الويبو  تنفيذها

وفي عمل هيئات الويبو األخرى.  االعتيادي

وفًقا للجزء الثاني من تقرير المدير و

، CDIP/25/2العام، الوارد في الوثيقة 



 
 

روعات مشروًعا من مش 34أكملت الويبو وقّيمت 

هذا العدد  ويعنيالتنمية حتى اآلن.  أجندة

نجاحا كبيرا لعمل  بالنسبة لنا الكبير

 .بعد الجهد الذي بذلتهاللجنة 

االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه  ويثمن .4

بالمساعدة التقنية  ينالمتعلق التقريرين

التي تقدمها الويبو في مجال التعاون 

دوات تقرير الن وهماألغراض التنمية، 

الوارد اإللكترونية بشأن المساعدة التقنية 

وتقرير التقييم  CDIP/25/3في الوثيقة 

. CDIP/25/4في الوثيقة الوارد المرتبط به 

على أن المساعدة  ن نؤكد مرة أخرىأونود 

أعمال التنمية  أجندة ومشروعات التقنية

تعتبر أساسية لعمل هذه اللجنة ويمكن أن 

تؤدي إلى تحسينات جوهرية في أطر الملكية 

 الفكرية للبلدان المستفيدة.

بند جدول األعمال "الملكية  يخص اوفيم .5

الفكرية والتنمية"، يود االتحاد األوروبي 

والدول األعضاء فيه التأكيد على القيمة 

ناقشات في إطار لمالتي تمثلها االعالية 

عمل هذه ضمن هذا البند من جدول األعمال 

تبادل الفرصة لمن خالل إتاحة وذلك اللجنة، 

هام للخبرات وأفضل الممارسات بين األعضاء. 

نرحب بالتقدم المحرز في الدورة الماضية و

في تحديد المواضيع المتوازنة والتطلعية 

فيما يتعلق والثالث التالية.  للدورات

"الملكية الفكرية  الدورةذه بموضوع ه

واالقتصاد اإلبداعي"، يتطلع االتحاد األوروبي 

والدول األعضاء فيه إلى متابعة المناقشات 

 المقبلة والمشاركة بنشاط فيها.

واالتحاد األوروبي والدول  ةواصل الرئيستسو .6

األعضاء فيه المشاركة البناءة في 

المناقشات التي تنتظرنا، واالعتماد على 



 
 

اركة النشطة والتعاونية لجميع الدول المش

 .األعضاء إلنجاح هذه الدورة

 شكرا جزيال.


